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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата Стратегия за развитие на продължаващото и професионалното 

обучение във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) се фокусира върху развитието на 

адекватни на изискванията на трудовия пазар обучителни програми и модерни методи за 

обучение в сферата на ученето през целия живот, както и на стратегически партньорства 

и предприемаческа култура във ВУМ. В нея е заложен план за развитие на 

образователния продукт в сферата на продължаващото и професионалното обучение, 

предлаган от звената на Академията за продължаващо и професионално обучение 

(АППО) към Висше училище по мениджмънт. Стратегията обхваща периода от 2021 г. до 

2025 г. и се основава на приетата Стратегия за развитие на Висше училище по 

мениджмънт за периода 2021-2025 г. като доразвива приетите стратегически теми и 

приоритети в областта на Ученето през целия живот.   

 

Стратегията се основава на опита и достиженията на академичната, 

изследователската и развойната дейност във ВУМ и нейното разработване е 

предшествано от диалог за бъдещето на предлагания образователен продукт, проведен 

с всички заинтересовани страни, а именно: преподавателски състав, академичен състав, 

административен персонал, завършили студенти и обучени лица, международни 

партньори, бизнес партньори, представители на институциите на трудовия пазар и 

представители на гражданското общество на територията на областите Добрич и Варна. 

 

1 АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
 

Ученето през целия живот и в частност професионалното и продължаващото 

обучение са ключов елемент от европейското образование. Те допринасят за 

повишаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост на работната сила, 

социалното включване и активното гражданство. Тяхната роля допълнително нараства в 

сегашните условия на икономическа криза, бързо променящи се нужди от умения и 

компетентности на пазара на труда и демографски промени в посока на застаряване на 

населението. Очаква се до 2030 г. в ЕС много от работните места за нискоквалифицирани 

работници постепенно да изчезнат, като успоредно с това се увеличи броят на работните 

места, за които е необходимо високо ниво на квалификация. В тази връзка, 

професионалното и продължаващото образование и обучение трябва да играят двойна 

роля: те трябва да осигурят уменията, които в бъдеще ще бъдат необходими на пазара 

на труда, и същевременно трябва да намалят социалното въздействие на 

икономическата криза и да улеснят излизането от нея. 

 

В настоящия момент потенциалът за развитие на обучението за възрастни (в т.ч. 

професионалното и продължаващото обучение) далеч не е използван до край. Докато 

целите на ЕС бяха до 2020 г. нивото на участие в процесите на учене през целия живот 
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да достигне 15% за лицата на възраст от 25 до 64 г., а в България да е 5%, това ниво в ЕС 

в края на програмния период е под 11%, а в България – под 2 % и е едно от най-ниските 

в целия ЕС. Прегледът на участвалите в дейности по УЦЖ през последните 5 години по 

отделни възрастови групи показва, че най активна е групата на младите хора от 25 до 34 

години, като делът на хората на тази възраст, участващи в УЦЖ нараства непрекъснато, 

макар и незначително. Негативна е констатацията, че равнището на участие в УЦЖ на 

хората на възраст над 45 години е много ниско, имайки предвид, че те имат сравнително 

най-голяма потребност от обучение, което да актуализира или повиши техните знания и 

умения в една динамична и развиваща се икономическа среда, в която навлизат все по-

нови технологии с по-кратък цикъл на живот.  

 

 Видно е, че заложената цел от 5 %  участие в процесите на УЦЖ не е  постигната, 

от което можем да заключим, че в България съществува не само изключителен 

потенциал за развитието на продължаващо и професионално обучение, но и че са 

необходими усилия за насърчаване на участието на гражданите в такива форми на 

обучение от страна както на публичните власти, така и на всички образователни и 

обучаващи институции.  

 

Професионалното и продължаващото обучение трябва да развиват ключови 

компетентности у всички граждани и по този начин да допринасят за изпълнението на 

целите на Лисабонската стратегия и Обновената социална програма, а именно по-висок 

икономически растеж и конкурентоспособност и по-широко социалното включване. 

Основната им икономическа роля е да намалят недостига на работна ръка, като увеличат 

нивото на уменията на работната сила и като повишат квалификацията на 

нискоквалифицираните работници. Основната им социална роля е да подпомогнат 

борбата с бедността и социалното изключване. Те са от ключово значение и за усилията 

за справяне с демографските проблеми, водещи до застаряване на населението, и за 

интеграцията на мигрантите в обществото.  

 

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и 

обучението поставя следните по-общи приоритети пред европейските образователни и 

обучаващи институции: 

 

• превръщането на ученето през целия живот и мобилността на студенти и 

обучаеми в реалност; 

• подобряване на качеството и ефективността на обучението; 

• осигуряване на равенство при достъп до образование и обучение и 

гарантиране на социално включване; 

• стимулиране на креативност, иновации и предприемачески дух сред 

академичната общност. 
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Настоящата стратегия се базира на няколко основни конкретни насоки за 

развитие на професионалното и продължаващото обучение, заложени или произтичащи 

от актуалните европейски и национални политики: 

 

• Предоставяне на професионално и продължаващо обучение, което 

адекватно отразява нуждите на пазара на труда, предлага възможности за развиване на 

нови умения и увеличава пригодността за наемане на работната сила и способността й 

да се адаптира към новите изисквания на променящата се среда; 

• Развитие на сътрудничеството между образователните и обучаващи 

институции и пазара на труда, в т.ч. посредством участие на работодателите в 

планирането и предоставянето на професионално и продължаващо обучение и 

посредством предоставянето на обучение, адаптирано към нуждите на работещите и 

работодателите; 

• Постигане на ефективност и съответствие на професионалното и 

продължаващо обучение с изискванията на пазара на труда чрез партньорства между 

всички заинтересовани страни; 

• Стимулиране на предприемаческата култура и използване на новаторски и 

творчески инструменти и методи за обучение, базирани на информационните и 

комуникационните технологии; 

• Подобряване на възможностите за учене за по-възрастните хора в контекста 

на нуждата да бъде осигурено активното им участие в социалния живот и продължаване 

на професионалния им живот; 

• Подобряване на уменията и квалификациите на мигрантите с цел по-

ефективното им интегрирана в обществото и пазара на труда; 

• Приспособяване на професионалното и продължаващо обучение към 

променящите се нужди от умения на трудовия пазар, свързани с бързото развитие на 

информационните и комуникационните технологии, с прехода към икономика с ниски 

емисии на въглероден двуокис и със застаряването на населението, включително 

посредством приоритетно развитие на ключови и трансверсални умения и 

компетентности; 

• Предоставяне на разнообразни и гъвкави възможности за обучение, 

подходящи за лица в различни жизнени и професионални ситуации, с цел премахване 

на бариерите пред широкото включване в ученето през целия живот; 

• Развитие на възможностите за валидиране на самостоятелното и 

неформалното учене, в т.ч. на компетентностите, придобити чрез трудов стаж; 

• Осигуряване на високо качество на професионалното и продължаващото 

обучение; 

• Стимулиране на интернационализацията на професионалното и 

продължаващото обучение; 

• Стимулиране на търсенето на образователни продукти в сферата на 

професионалното и продължаващото обучение посредством повишаване на 

осведомеността относно възможностите за учене през целия живот и мотивацията сред 

потенциалните учещи; 
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• Осигуряване на тесни връзки между професионалното и продължаващото 

обучение и постиженията в областта на образованието като цяло; 

• Предоставяне на възможности за професионално и продължаващо обучение 

за хора в неравностойно положение и уязвими групи на пазара на труда. 

 

2 РЕСУРСИ И ОПИТ НА Академията за продължаващо и 
професионално обучение (АППО) КЪМ ВУМ 

 

Академията е създадена към ВУМ. Тя обединява следните звена: 

 Център за следдипломно обучение – структура за организация на обучението на 

специализанти на висшето училище. Центърът продължава работата на 

действащите досега центрове към ВУМ. Дейността му е регламентирана с 

Правилник за дейността на Центъра за следдипломно обучение при ВУМ.  

 Център за професионално обучение – центърът е лицензиран от Националната 

агенция за професионално образование и обучение и има лиценз за обучение 

по 30 професии и свързаните с тях над 70 специалности. Заедно с центъра, който 

е лицензиран към Международен колеж ООД - търговската структура на ВУМ - 

общият брой на лицензираните за професионално обучение професии са над 

40. Обученията в двата центъра се извършват в модерно оборудвани бази в 

градовете Добрич, София, Варна, Търново и Бургас. Дейността на центровете е 

регламентирана в правилници за устройството и дейността им.  

 ВУМ развива дейност в обучение на кадри, заети в образователната система 

(учители, педагози, преподаватели, директори и др.) посредством друга своя 

структура Департамент за модерно образование (ДМО). ДМО предлага 

специализирани курсове за професионална квалификация „Учител“, както и 

специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини. 

Развитието на подобен тип обучение натрупва в заетите в образованието 

положителен имидж на ВУМ, което дава възможност за допълнителни 

маркетингови дейности в институциите, в които работят курсистите на ДМО и 

осъществяване на допълнителни контакти. Учителите и ръководителите на 

образователни институции, желаещи да придобият професионално-

квалификационна степен (от V-та до I-ва) могат да се възползват от 

възможностите, които предлага ДМО към ВУМ чрез договорните отношения с 

Департамента за информация и повишаване на квалификация на учителите 

(ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора. 

 Институт за кулинарни изкуства – структура за организиране и провеждане на 

обучения по кулинария, хотелиерство и ресторантьорство. Институтът предлага 

краткосрочни и дългосрочни квалификационни курсове в областта на 

кулинарията за граждани от всички възрасти. Под ръководството на неговия 

екип се осъществяват и учебните практики по кулинарни изкуства и 

ресторантьорство на студентите във ВУМ.  
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Настоящата стратегия има за задача да очертае бъдещите насоки за развитие 

на АППО в периода 2021-2025 г. В контекста на горепосочените цели можем да 

твърдим, че комбинацията от следните основни характеристики, които отличават ВУМ 

от останалите висши училища в България, се отнася в пълна степен и за АППО: 

 

• обучение, отговарящо на нуждите на бизнеса и обществото като цяло; 

• международно измерение във всички основни дейности; 

• сътрудничество със заинтересованите страни, изграждане и поддържане на 

взаимноизгодни партньорства  и интердисциплинарност. 

 

3 МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ. 
ВИЗИЯ  ЗА РАЗВИТИЕТО НА АППО  

 

В приетата Стратегия за развитие на ВУМ 2021-2025 г. ВУМ определя следните 

визия, мисия и ценности:  
 

Визия 
ВУМ се стреми да се утвърди като висше училище от предприемачески тип, което 
допринася за изграждането на общество, базирано на знанието в България, и е сред най-
успешните висши училища в Източна Европа, широко известно чрез: 

 качественото обучение и успешната личностна и професионална реализация на 
своите студенти; 

 релевантните на нуждите на обществото научни изследвания и публикации на 
членовете на академичния състав; 

 високата степен на интернационализация на академичната общност и учебното 
съдържание във ВУМ; 

 креативността и предприемаческия дух, прилагани във всички дейности на 
институцията. 

 
Мисия 
Като поставя своите студенти в центъра, ВУМ се ангажира: 

 да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното 
общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен 
подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите 
умения на студентите; 

 да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни 
изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух; 

 да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на 
иновации и развитие на социално предприемачество. 

 
Ценности 
Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните 
принципи и ценности:  

 стремеж към качество и амбиция за успех; 

 етика и взаимно уважение; 
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 социална отговорност и устойчивост. 
 

Развитието и усъвършенстването на  непрекъснатото повишаване на квалификацията и 

Ученето през целия живот са залегнали в Стратегическа тема 4:  ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ,  стратегическа цел 9 : 

Превръщане на ВУМ в бизнес хъб за трансфер на знание и иновации в областта на 

бизнеса, мениджмънта и туризма в региона на Североизточна България,  планирана 

инициатива 3:  Развитие на продължаващото обучение във ВУМ чрез предоставяне на 

образователни услуги и тематични тренинги по поръчка на външни лица и организации 

с цел стимулиране на ученето през целия живот от Стратегията за развитие на ВУМ 2021-

2025 г. 

По време на диалога с различните заинтересовани страни беше очертана и 

възприета следната визия за бъдещето на АППО:  

 

Академията за продължаващо и професионално обучение към ВУМ да 

предлага иновативни обучителни програми с високо качество на преподаване, 

съобразени с нуждите на потребителите, адекватни на актуалните потребности от 

умения на трудовия пазар и развиващи креативността и предприемачеството на всеки 

един учащ. 

 

АППО ще реализира всички свои дейности, ръководена от мисията на ВУМ, 

поставяйки обучаемите на първо място, повишавайки тяхната конкурентоспособност, 

пригодност за заетост и способност да посрещнат предизвикателствата на трудовия 

пазар и бизнеса и стимулирайки креативност и предприемачески дух у всички 

обучаеми. При изпълнение на своята мисия, ВУМ, в т.ч. АППО, се ръководи от следните 

ценности: стремеж към съвършенство, лоялност, етичност и устойчивост. 
 

4 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ 
За да превърне визията в реалност и допринесе за осъществяването на мисията 

на ВУМ, АППО - в сътрудничество и диалог с всички засегнати страни - идентифицираха 

следните осем ключови стратегически цели, за постигането на които са дефинирани 

конкретни задачи.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  

СЪЗДАВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА АДЕКВАТНИ НА 

НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ НУЖДИ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР И КОИТО УВЕЛИЧАВАТ 

ПРИГОДНОСТТА ЗА НАЕМАНЕ И СПОСОБНОСТТА НА УЧЕЩИТЕ ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА 

 

Задача 1: Провеждане на периодично проучване сред лицата, участващи или участвали 

в обучителни програми, и всички заинтересовани страни (работодатели, представители 

на гражданското общество, публичната администрация, институциите на пазара на 
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труда, профсъюзите и др.) с цел подобряване качеството и насочеността на 

образователния продукт. 

 

Проучването ще бъде провеждано с цел 1) да определи степента на удовлетвореност на 

обучените/учещите от предоставените обучения; 2) да определи доколко получените от 

учещите знания и придобитите от тях умения са приложими на пазара на труда; 3) да 

даде надеждна информация за изпреварващо планиране, с помощта на което ще се 

набелязват бъдещи тенденции и ще се търси съответствие между обучителните 

програми и бъдещите работни места и нужди от умения. 

 

Задача 2: Изграждане на механизми, които да осигурят високо ниво на развитие на 

ключови и трансверсални умения и компетентности сред обучаемите в рамките на 

всички програми.  

 

Ключовите умения са базата, върху която се градят ученето през целия живот и 

успешната професионална реализация на учещите. Същевременно е необходимо 

всички граждани да имат възможност да актуализират уменията и компетентностите си 

с помощта на професионално и продължаващо образование и обучение. Необходимо е 

учебните програми в сферата на професионалното и продължаващото образование и 

обучение да поставят акцент върху развитието на Т-образен профил на уменията – 

специфични умения, необходими за конкретната професия, комбинирани с основни 

трансверсални компетентности. Европейската рамка за ключовите компетентности и 

Програмите на ЕС за нови умения и работни места и за цифровите технологии 

идентифицират редица общи компетентности, приложими във всички сектори на 

икономиката. Следните ключови и трансверсални компетентности ще бъдат особен 

приоритет за обученията, организирани от АППО: 

 

а) математическа грамотност и дигитална грамотност – ролята на тази компетентност се 

обуславя от продължаващото развитие на информационните и комуникационните 

технологии и тяхното навлизане във всички сфери на производството и услугите; 

б) общи „екологични“ умения – например умения за изграждане на „зелено“ работно 

място, разбиране и спазване на екологичното законодателство, подобряване на 

енергийната и ресурсната ефективност на предприятието и др. Важността на тези умения 

се обуславя от настоящата тенденция за изграждане на икономика с ниски нива на 

въглеродни емисии. Тези умения постепенно ще стават неизменна част от всяка 

професия, по подобие на дигиталните умения. В настоящия момент в ЕС вече има 

недостиг на работна сила, притежаваща необходимите умения в сферата на зелената 

икономика. Задачата на образователните и обучаващи институции е да осигурят 

адекватно развитие на ключови „зелени“ умения сред обучаемите чрез ревизиране на 

учебните програми и адекватна подготовка на преподавателския състав; 

в) предприемачество и креативност – тези умения са ключови от гледна точка на 

необходимостта от осигуряване на конкурентоспособност и интелигентен растеж в 

условията на динамичност и интернационализация на бизнес средата; 
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г) умения за работа в международна среда, включително умения за комуникация на 

чужди  езици - тези умения са ключови в условията на глобализация на пазарите и 

бизнеса; 

д) основни умения и форми на грамотност, необходими за активно гражданство и 

участие в съвременното общество, като например икономическа и финансова 

грамотност; гражданско, културно, политическо и екологично съзнание; познания 

относно здравословния начин на живот; потребителска и медийна осведоменост и др. 

е) основни общо приложими ключови компетентности, като например придобиване на 

умения за учене; културна осведоменост; умения за работа в екип; лидерски умения; 

умения за изразяване; умения за презентиране; умения за управление на конфликти и 

др. 

 

Задача 3: Периодичен контрол на качеството на обучение и анализ на предлаганите 

обучителни програми от страна на преподавателите към АППО и на външни експерти в 

областта на професионалното и продължаващо образование с цел установяване на: 1) 

степента на приложимост на учебното съдържание от гледна точка на изискванията на 

пазара на труда и нуждите на обществото, 2) актуалността и надеждността на 

използваните в рамките на обученията литература и източници на информация, 3) 

ефективността на методите на преподаване, учене и оценяване на напредъка на 

обучаемите. 

 

Задача 4: Сътрудничество с бизнеса (най-вече в секторите, които имат отношение към 

програмите и приложните изследвания във ВУМ и където традиционно се реализират 

неговите възпитаници), институциите на трудовия пазар, публичните власти и 

гражданското общество при разработването и постоянното актуализиране на 

обучителните програми и при дефинирането на резултатите на изхода от обучението. 

Основната цел на това сътрудничество ще е да бъдат елиминирани несъответствията 

между търсените на пазара на труда умения и тези, които учещите усвояват. 

Сътрудничеството трябва да става в рамките на дългосрочно партньорство, при което се 

търсят общи интереси, общи решения и взаимни изгоди. Подходът на изграждане на 

дългосрочни партньорства, които обаче да са базирани на конкретни измерими ползи, 

е относително по-успешен от други форми на сътрудничество, тъй като в актуалните 

условия на икономическа криза много от работодателите (и особено малките и средни 

предприятия) са съсредоточени върху дейности и задачи, свързани с оцеляването на 

бизнеса. От гореизброените партньорства най-важно е партньорството с бизнеса 

(работодателите) и то трябва да включва и участие на бизнеса в преподаването или в 

осигуряването на стажове и практика за обучаемите. Също така е препоръчително 

редовното участие на преподавателите от АППО в съвместни заседания и обсъждания с 

академичния състав на ВУМ и с представители на бизнеса и други заинтересовани 

страни, особено когато се дискутира по въпроси, свързани с актуализацията на учебните 

програми.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ГЪВКАВИ И ДОСТЪПНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА В РАЗЛИЧНИ ЖИЗНЕНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СИТУАЦИИ, КОИТО 

РАЗВИВАТ УМЕНИЯТА НА УЧЕЩИТЕ И ПОДПОМАГАТ ТЯХНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ ИЛИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 

Задача 1: Създаване на възможности за професионално и продължаващо обучение, 

насочени към разнородни групи учащи и адаптирани към техните специфични нужди. 

Основните целеви групи, за които трябва да бъдат разработени възможности за 

професионално и продължаващо обучение в АППО са: 

1) по-възрастни лица: Тенденцията към застаряване на населението поставя редица 

икономически и бюджетни предизвикателства в ЕС и в България. Бъдещото 

икономическо развитие ще стане невъзможно без повишаване на заетостта във 

възрастовата група 55-64 г. и без коригиране на възрастта за пенсиониране в 

съответствие с по-високата продължителност на живота. В България заетостта сред по-

възрастните работници и средната продължителност на трудовия живот са под средните 

за ЕС. За да бъдат повишени тези нива е необходимо надграждане и развитие на 

уменията и компетенциите на тази възрастова група. За момента броят на възрастните 

хора в България, които се възползват от някаква форма на учене през целия живот, е 

крайно недостатъчен. В бъдеще, обаче, тази целева група все по-често ще трябва да бъде 

включвана в подходящи форми на продължаващо и професионално обучение. За 

момента най-приоритетните области за разработване на обучителни програми за тази 

възрастова група са: а) развитие на дигитални компетентности; б) развитие на глобални 

компетентности; в) развитие на умения за комуникация на чужд език; г) общо 

приложими компетентности като например умения за работа в екип, умения за 

презентиране, икономическа и финансова грамотност и др.; д) развитие на „зелени 

умения”. 

Необходимо е да бъдат проучени възможностите за разработване на обучения в 

следните сфери: а) толерантност между поколенията; б) безконфликтна приемственост 

между възрастни и млади служители на работното място с цел предаване на опит и 

умения от по-възрастните работници на по-младите работници; в) взаимно обучение 

между млади и възрастни служители; г) адаптиране на работната среда към 

потребностите на по-възрастните служители. В случай на висок интерес, през втората 

половина на периода на изпълнение на проекта ще бъдат организирани такива 

обучения. 

2) младежи, на които предстои продължаващо обучение или намиране на първа работа: 

За момента най-приоритетните области за разработване на обучителни програми за тази 

целева група са: а) надграждане на дигитални компетентности; б) развитие на глобални 

компетентности; в) развитие на умения за комуникация на чужд език; г) надграждане на 

умения за работа с родния език; д) общо приложими компетентности като например 

умения за учене, умения за работа в екип, умения за презентиране, икономическа и 

финансова грамотност, медийна осведоменост, гражданско, културно, политическо и 

екологично съзнание и др.; е) развитие на „зелени умения”. 

Необходимо е да бъдат проучени възможностите за разработване на обучения в 

следните сфери: а) толерантност между поколенията; б) безконфликтна приемственост 
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между възрастни и млади служители на работното място с цел предаване на опит и 

умения от по-възрастните работници на по-младите работници; в) взаимно обучение 

между млади и възрастни служители. В случай на висок интерес, през втората половина 

на периода на изпълнение на проекта ще бъдат организирани такива обучения. 

3) лица в неравностойно положение: 

- мигранти: Приоритетните области за разработване на обучения за тази целева група са: 

а) развитие или надграждане на умения за работа с националния език; б) развитие или 

надграждане на дигитални компетентности; в) развитие на глобални компетентности; г) 

развитие на умения за комуникация на чужд език; д) развитие на общо приложими 

компетентности, сходни с тези за останалите целеви групи; е) развитие на „зелени 

умения”. 

Необходимо е да бъдат проучени възможностите за разработване на обучения в 

следните сфери: а) работа в мултикултурна среда; б) управление на разнообразието на 

работното място. В случай на висок интерес, през втората половина на периода на 

изпълнение на проекта ще бъдат организирани такива обучения. 

- хора с увреждания: а) развитие или надграждане на дигитални компетентности; б) 

развитие на глобални компетентности; в) развитие на умения за комуникация на чужд 

език; г) развитие на общоприложими компетентности, сходни с тези за останалите 

целеви групи; д) развитие на „зелени умения”; е) управление на разнообразието на 

работното място; ж) адаптиране на работната среда към нуждите на хора с увреждания. 

4) чуждестранни студенти във ВУМ: за тази целева група най-подходящи са програми в 

следните области: а) развитие на умения за работа с националния език; б) развитие на 

глобални компетентности, в) работа в мултикултурна среда; г) управление на 

разнообразието на работното място. 

5) работещи или безработни лица, които имат нужда от надграждане на уменията и 

компетентностите: АППО вече има богат опит в осъществяването  на обучения за тези 

целеви групи по различни схеми на финансиране в рамките на ОПРЧР в периодите 2007-

2014 и 2014-2020 г. Отделно от гореизброените програми, АППО ще продължава да 

предлага разнообразни курсове, насочени към развитие на ключови компетентности 

или професионални умения. Предлагането на такива обучителни програми трябва да 

бъде съобразено с търсенето и да бъде гъвкаво. 

 

Задача 2: Предоставяне на възможности за професионално и продължаващо обучение, 

адаптирано към нуждите на работодателите, по-специално на микропредприятията и 

малките предприятия. Сред приоритетните за АППО области са: 

 

1) Разработване и провеждане на обучителни програми, специфични за определена 

фирма, като при това фирмата сама определя областите, в които да бъдат обучени 

нейните служители. 

2) Провеждане на обучения за служителите на определена фирма по обучителна 

програма, разработена от самата фирма. В този случай АППО предоставя квалифициран 

преподавателски състав, който да извърши вътрешнофирмено обучение. За такова 
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обучение може да се използва материално-техническата база на АППО или база на 

самата фирма.  

3) Предоставяне на консултантски услуги за фирми относно разработване на адекватно 

продължаващо обучение на техния персонал. Такива услуги ще се базират на изследване 

на актуалните тенденции и бъдещите нужди от умения в определен икономически 

сектор или сфера. Резултатът е разработването на адекватна програма за обучение на 

персонала на фирмата, която да повиши конкурентоспособността на фирмата и 

потенциала й за бъдещо развитие. В случай на интерес от страна на фирмата, АППО ще 

извършва и самото обучение. 

4) Разработване на програми, насочени изцяло към мениджърските и маркетинговите 

звена на фирмите в следните специфични сфери: а) пазарен потенциал на икономиката 

с ниски въглеродни емисии и възможности за бъдещо развитие на бизнеса в тази сфера; 

б) пазарен потенциал на т.нар. „сребърна икономика” (свързана с потребителския 

потенциал на увеличаващите се на брой възрастни хора) и възможности за бъдещо 

развитие на бизнеса в тази сфера; в) стратегии за развитие на корпоративната социална 

отговорност на бизнеса и ползите от тях; г) управление на разнообразието на работното 

място.  

Обучения, представящи възможностите и промените, свързани със зелената и 

сребърната икономика ще бъдат интересни за фирми, които целят да разработят по-

дългосрочни и новаторски стратегии за своето развитие. В средносрочен и дългосрочен 

план бързият икономическият растеж и демографските предизвикателства в ЕС ще 

направят неизбежно и наемането на разнородна работна сила от различни социални и 

възрастови групи в голяма част от фирмите и предприятията. Уменията за управление на 

това разнообразие с цел справяне със заплахите и оползотворяване на възможностите, 

които то създава, ще се превърнат в трансверсална компетентност, допринасяща за 

конкурентоспособността на бизнеса. Инициативите за социална отговорност на бизнеса 

са за момента слабо разпространени в България, но те са важна част от европейската 

бизнес среда и култура. С по-нататъшното интегриране на българската икономика на 

европейския пазар и с повишаване на покупателната способност на потребителите и 

цялостното благоденствие в обществото, българският бизнес все по-често ще трябва да 

се съобразява с европейските и глобални тенденции към повишаване на етичността. Все 

по-често и самото българско общество ще очаква от бизнеса да заема социално 

отговорна и етична позиция. В допълнение, добре планирани и изпълнени инициативи 

за корпоративната социална отговорност могат да носят редица ползи за бизнеса. Те 

могат да подобрят социалното и икономическото развитие в общностите и регионите, 

където функционира бизнеса, а те са важна част от неговата външна среда. Такива 

инициативи обикновено подобряват организационната култура и повишават лоялността 

и мотивацията на служителите. Те обикновено водят до подобряване на имиджа на 

бизнеса сред потребителите, а често дори му позволяват да заеме пазарни ниши, 

свързани с потреблението на „етични” стоки и услуги, при които цената е по-маловажна 

за потребителите от социалните, екологични и етични ефекти от работата на бизнеса.  

Всички гореизброени възможности за развитие на образователни продукти трябва да 

бъдат съобразени с наличието на интерес и търсене от страна на бизнеса. Програмите 
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по т.4 обаче биха могли също така да бъдат разработвани и пилотно или под формата на 

социални експерименти в рамките на проекти, в случай че бъде осигурено финансиране. 

 

Задача 3: Осигуряване на гъвкави и модулни форми на обучение за всички целеви групи, 

както и индивидуални пътища за обучение; развитие на електронно обучение; 

организиране на вечерни курсове; обучение без откъсване от работа и др. 

 

Задача 4: Проучване и създаване на възможности за валидиране на самостоятелното и 

неформалното учене, в т.ч. на компетентностите, придобити чрез трудов стаж, чрез 

участие в организации на гражданското общество или във виртуалното пространство. 

Самостоятелното неформално учене извън класната стая става все по-актуално в 

условията на глобализация и развитие на технологии, които позволяват овладяването на 

знания по най-различни начини, например чрез образователни ресурси със свободен 

достъп, дистанционно или чрез участие в граждански инициативи. Разработването на 

ефективна и прозрачна система за оценяване на придобити умения и тяхното 

признаване от обучителни институции ще става все по-разпространено и необходимо, 

особено с оглед на очакваното повишаване в търсенето на висококвалифицирани 

служители на европейския пазар. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО КАКТО НА ИЗХОДА, ТАКА И НА ВХОДА НА 

ОБУЧЕНИЕТО 

 

Задача 1: Осигуряване на възможности и насърчаване на всички представители на АППО 

да участват в програми за кариерно развитие, подобряване на професионалната 

квалификация и личностно развитие.  

Тази задача ще бъде изпълнена посредством разработване на професионални профили 

и провеждане на обучения на обучителите и преподавателите. Високото качество на 

предлагания от АППО образователен продукт  ще бъде гарантирано посредством 

създаването на устойчив  инструментариум за повишаване качеството на подготовката 

на преподавателите и обучителите. Този инструментариум ще бъде базиран на 

идентифицирането на ключови компетентности, необходими на преподавателите, и 

тяхното последващо изграждане посредством обучение или надграждане на вече 

съществуващи професионални умения. Така ще бъде гарантирано професионалното и 

кариерно израстване на персонала. Тази задача може да бъде изпълнена и посредством 

разработване на проекти и привличане на финансиране от европейски фондове. 

 

Задача 2: Въвеждане и поддържане на динамична и прозрачна система за 

професионално развитие, кариерно израстване и диференцирано заплащане на труда. 

Тя ще създаде конкурентна вътрешна среда в АППО. Такава система е необходимо 

условие за повишаване на мотивацията на преподавателите, за стимулиране на тяхната 

инициативност и за създаване на условия за личностната им реализация.  
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Задача 3: Изграждане на устойчива „култура на качеството“ в АППО, която да 

оптимизира управленските и административни дейности и образователния процес и да 

осигури постоянно високо качество на предлагания образователен продукт. 

 

Задача 4: Осигуряване на тясна връзка между продължаващото и професионалното 

обучение и постиженията в областта на висшето образование във ВУМ. Това може да 

бъде постигнато посредством изграждане на механизми за стимулиране на иновациите 

в областта на професионалното образование, както и чрез осигуряване на възможност 

за мобилност на преподавателите между професионалното и висшето образование. 

Основната цел на такива мобилности ще бъде постиженията в едната област да бъдат 

пълноценно използвани в другата област. Преподавателите към АППО ще бъдат 

стимулирани да участват в проекти, форуми, дебати и конференции, посветени на 

практиката или политиките в сферата на професионалното образование и обучение, 

висшето образование и ученето през целия живот, на които ще присъстват и академични 

кадри от висшето образование.  

 

Задача 5: Активно участие на професионалното и продължаващо обучение и 

преподавателите, заети в тази област, в трансфера на знания и иновации между 

образованието и бизнеса. Трябва да припомним, че този трансфер е от основно 

значение за утвърждаването на ВУМ като водещо висше училище в България и за 

изграждането на т.н. триъгълник на знанието във ВУМ. Той трябва да бъде приоритет и 

за АППО. Това предполага активно участие на обучителите и преподавателите от сферата 

на професионалното и продължаващо обучение в провеждането на приложни 

изследвания и тяхното маркетиране сред представители на бизнеса. Те ще бъдат 

включвани в експертни екипи, съставени от преподаватели на ВУМ, с цел извършване на 

приложни изследвания и проучвания. Ще се проучват и използват възможностите за 

разработване на съвместни проекти в областта на приложните изследвания с участието 

и на представители на други обучителни организации от сферата на професионалното и 

продължаващото образование. Крайната цел на процеса на развитие на приложните 

изследвания е обучението, научните изследвания и иновациите в практиката да бъдат 

трайно свързани. По този начин проведените в звената на ВУМ приложни изследвания 

ще предлагат решения на казуси от практиката, а бизнесът ще започне да възлага реални 

задачи на преподавателите и учещите във ВУМ. За да стане възможно изпълнението на 

тази задача, в периода на реализация на настоящата стратегия мениджърският екип на 

АППО ще предприеме мерки за постигане на баланс между времевата ангажираност на 

членовете на преподавателския състав като преподаватели и като изследователи.  

 

Задача 6: Насочване на процеса на обучение и на механизмите за контрол на качеството 

към резултатите от ученето (изхода на обучението), при което учещият заема централно 

място и неговите нужди, интереси и стил на учене са отправна точка за процеса на 

обучение.  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:  

СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ВЪВЕЖДАНЕТО И КАТО 

ХОРИЗОНТАЛНА ПОЛИТИКА ВЪВ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА АППО 

 

Задача 1: Разширяване на мрежата от чуждестранни партньори с цел разнообразяване 

на възможностите за сътрудничество. 

 

Задача 2: Постигане на растеж в броя на изходящите мобилности на обучаемите, 

преподавателите и представителите на административния състав, особено в рамките на 

стажове извън граница и международни проекти. 

 

Задача 3: Утвърждаване на АППО като толерантна мултикултурна и многоезична среда 

чрез привличането на чуждестранни преподаватели и обучаеми. 

 

Задача 4: Изграждане на глобални компетентности у учещите, които ще им помогнат да 

се реализират професионално в България и чужбина. Това ще бъде постигнато чрез: 1) 

актуализиране на учебното съдържание и повишено внимание към глобалните 

измерения и тенденции в изучаваната област; 2) поощряване на обучаемите да 

комбинират обучение по професия с чуждоезиково обучение; 3) разработване на 

курсове по чужди езици, съобразени със специфичните нужди на обученията по 

определени професии; 4) насърчаване на използването в рамките на обученията на 

чуждоезикова литература или източници на информация, в т.ч. електронни; 5) 

насърчаване на междукултурното общуване в рамките на международни проекти или 

инициативи, включващи обучаеми в рамките на професионалното и продължаващо 

обучение, студенти и преподаватели към АППО и ВУМ. 

В зависимост от нуждите на обучаемите, програмите в областта на професионалното и 

продължаващо обучение могат да застъпват следните елементи на глобалните 

компетентности: 

• познаване на световните политически, икономически и социални тенденции, 

както и на промените, към които те водят; 

• разбиране за глобалното измерение на изучаваните проблеми, теми и професии; 

• толерантност и развита способност за адаптация в общуването с представители 

на различни култури; способност за ефективна комуникация без културни бариери; 

• подобряване на способността за комуникация на чужди езици; 

• способност за работа и творчество в мултикултурна и многоезична среда. 

В периода на реализация на настоящата стратегия управленският екип на ВУМ планира 

да оптимизира вече активно протичащите в институцията процеси на 

интернационализация. Целта е дейностите по интернационализация да бъдат 

интегрирани в работата на целия академичен състав и на всички административни 

отдели. АППО ще участва активно в тези процеси. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:  
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ВЪВЕЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИВАНЕ НА МОДЕРНИ, НОВАТОРСКИ 

И ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ, В Т.Ч. МЕТОДИ, БАЗИРАНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ 

ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, 

ИНОВАЦИИТЕ, ЕТИКАТА, ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

ТОЛЕРАНТНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ 

 

Задача 1: Въвеждане, използване и развиване на интерактивни методи на обучение, 

практическо обучение и други модерни методи, като например учене чрез работа, 

поставяне на нерутинни и необичайни задачи, поставяне на обучаемите в ситуации, 

различни от обичайните или близки до реални ситуации на работното място и др.  

 

Задача 2: Осигуряване на възможности за индивидуализиране на обучението в 

съответствие с потребностите, нивото и интересите на самите обучаеми, в т.ч. 

посредством използването на информационни и комуникационни технологии. 

 

Задача 3: Интегриране на хоризонтални теми - устойчиво развитие, етика и 

корпоративна социална отговорност, толерантност между поколенията, управление на 

разнообразието на работното място - в учебното съдържание на всички програми в 

сферата на професионалното и продължаващо обучение. 

 

Задача 4: Интегриране на обучението по предприемачество, креативност и 

инициативност в учебното съдържание на всички програми в сферата на 

професионалното и продължаващо обучение.  

 

Задача 5: Изграждане на силна предприемаческа култура и стимулиране на иновациите 

на всички нива в самата организация, съпътствано с развиване на предприемаческите 

умения сред преподавателите и административния персонал. Паралелно с това, АППО 

трябва да въведе принципите на устойчиво развитие във всички вътрешни спомагателни 

процеси и операции (управление на човешките ресурси, административно и финансово 

управление, управление на материално-техническата база и др.). Трябва да се 

подчертае, че изграждането на предприемачески дух и стимулирането на иновациите е 

възприето като хоризонтална политика във ВУМ, наред с интернационализацията, 

етиката и устойчивото развитие. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:  

РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ДОСТЪП ДО 

ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА, КАКТО И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ОТНОСНО 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕНЕ СРЕД ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ 

 

Задача 1: Повишаване на информираността относно възможностите за учене сред 

всички социални групи и стимулиране на търсенето на продукти на професионалното и 
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продължаващото обучение посредством прилагане на ефективна информационна 

стратегия за осведомяване, ориентиране и повишаване на осведомеността и 

мотивацията на потенциалните учещи. 

 

Задача 2: Привличане на обучаеми от уязвими групи на пазара на труда чрез 

предоставяне на възможности за гъвкаво обучение и финансиране на образованието 

им. В допълнение, АППО ще се стреми да прилага персонален подход към обучаемите, 

като взема предвид техните професионални и семейни ангажименти, както и знанията 

и уменията, които те са натрупали чрез неформално и самостоятелно учене. 

 

Задача 3: Създаване на общност, в която се прилага индивидуален подход към 

обучаемите, в която съществува силна връзка и добра комуникация между 

преподаватели, обучители и обучаеми и в която толерантността и многообразието са 

водещи. Ще бъдат организирани различни мероприятия, целящи стимулиране на 

социалните контакти извън класната стая между обучаеми, преподаватели и 

администрация. Ще бъдат предприети и мерки за подобряване на информационното 

обслужване. 

Отварянето на ВУМ и неговите звена, в т.ч. АППО, към различни социални групи е част 

от стратегията за превръщането на институцията в регионален център за учене през 

целия живот, който предлага многообразие от програми и форми на обучение и 

подпомага професионално израстване и личностното развитие на всички граждани. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7:  

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА 

РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

Задача 1: Периодично актуализиране на стратегията за развитие и на АППО в 

съответствие с динамичните процеси, които текат на пазара на образователни продукти. 

Основна цел при изпълнението на тази задача ще бъде увеличаването на броя на лицата, 

включени в програми за професионално и продължаващо обучение, на получените 

приходи от такси, плащани от самите обучаеми, и на привлечените средства от 

европейски фондове. 

 

Задача 2: Разработване на стратегия за устойчиво финансиране на АППО; оптимизиране 

на връзките между АППО и всички заинтересовани страни с цел подобряване на 

конкурентоспособността на обученията и цялостния имидж на институцията, както на 

пазара на образователни продукти, така и в рамките на местните общности. Ще бъдат 

положени усилия за иницииране и реализация на нови проекти и осигуряване на нови 

източници на финансиране, в т.ч. от европейски фондове. Всички разработени програми 

и курсове ще бъдат съобразени с търсенето от страна на потребителите, освен в 

случаите, когато определени обучения се разработват пилотно или под формата на 

социални експерименти, за които е осигурено финансиране от европейски или други 

международни фондове. За програмите и обученията, предназначени за лица от 
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уязвими групи или групи в неравностойно положение на пазара на труда (мигранти, хора 

с увреждания, млади хора от уязвими групи, представители на етническите малцинства 

и др.), ще бъде търсено финансиране главно от европейски или други международни 

фондове. Ключови за финансовото осигуряване на дейността на АППО ще бъдат 

обученията, насочени към и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса и 

работещите лица. Целта е такива курсове да се финансират главно чрез такси, плащани 

от учещите.  

 

Задача 3: Разширяване и периодично осъвременяване на материално-техническа база 

и регулярно актуализиране на компютърното и техническо оборудване с цел 

предоставяне на оптимални възможности за учене и работа. Изпълнението на тази 

задача ще бъде съобразено с дейностите по подобряване на материално-техническа 

база във ВУМ. 

Целите, които ВУМ си поставя за изпълнение в рамките на следващите няколко години, 

са амбициозни и изискват солидни ресурси. Ето защо изграждането на механизми за 

устойчиво финансиране на дейностите на АППО е от стратегическо значение за успеха 

на професионалното и продължаващото обучение във ВУМ. В процеса на разработване 

на настоящата стратегия и стратегията за развитие на ВУМ бяха разгледани и подложени 

на мониторинг всички налични ресурси, както и начинът, по който те се използват, 

включително приходи, разходи и дарения. Бяха анализирани и други важни ресурси като 

човешките ресурси и техния потенциал, административния капацитет, материално-

техническа база и наличните технологии. 

Като едно от най-значимите пера в приходите през последните пет години могат да 

бъдат посочени приходите и инвестициите по различни международни проекти и по 

проекти, финансирани в рамките на действащите оперативни програми в България. 

Екипът на ВУМ и в бъдеще ще концентрира усилията си към привличането на средства 

по проекти. Друг възможен приход са дарения, които постъпват във ВУМ от различни 

организации с идеална цел, бизнес организации, алумни и др. Екипът на ВУМ ще работи 

активно за диверсифициране на приходите с цел гарантиране на финансова 

независимост и сигурност на институцията и нейните звена. 

В периода на изпълнение на настоящата стратегия АППО периодично ще оптимизира 

разходите си. Екипът на отдел Счетоводство и финанси, както и Стопанският отдел на 

ВУМ ще бъдат натоварени да следят за ефикасното и целенасочено разходване на 

средствата в звеното. Стопанският отдел на ВУМ ще следи за състоянието на 

материално-техническата база и ще представя ежегодно план за нейното обновяване и 

оптимизиране в зависимост от реалните нужди. В рамките на периода за реализация на 

стратегията ВУМ планира постепенно да разшири и обнови изцяло материалната си 

база, включително като инвестира в базата в гр. Варна, за превръщането и в модерен 

академичен кампус в сърцето на града, където ще бъде обърнато специално внимание 

на развиването на възможности за учене през целия живот. 

АППО ще следи и ще дава предложения на ръководството на ВУМ относно необходими 

инвестиции и закупуване на модерна техника и технологии, като целта е създаването на 

благоприятни условия за провеждане на пълноценен и модерен процес на обучение. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 8: 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АППО И ОКАЗВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ МЕТОДИ ВЪВ ВУМ 

 

Задача 1: Повишаване на мениджърските и лидерските умения на ключовите 

служители, отговорни за дейността на АППО, в контекста на цялостните усилия за 

оптимизиране на управлението във ВУМ, в т.ч. чрез предоставяне на възможности за 

обучение и чрез инициативи, насочени към насърчаване на екипната работа. 

 

Задача 2: Регулярен преглед и анализ на всички основни и спомагателни дейности в 

АППО с цел тяхното оптимизиране. 

 

Задача 3: Идентифициране и въвеждане на добри практики в сферата на мениджмънта, 

заимствани от други успешни обучителни институции в сферата на професионалното и 

продължаващото обучение в България и Европа или разработени след консултация с 

представители на бизнеса. 

 

Задача 4: Създаване на благоприятна среда за учене и работа в АППО чрез осигуряване 

на прозрачност и отчетност на всички дейности и процеси. Ще бъдат подобрени и 

механизмите и каналите за комуникация в АППО и ще бъдат организирани обучения и 

мероприятия за сближаване на екипа и насърчаването на екипната работа. 

 

Настоящата Стратегия за развитие на продължаващото и професионалното 

обучение във Висше училище по мениджмънт е приета на Общо събрание на Висшия 

академичен форум от 11 февруари 2021 г. 

 


